
Jānis Kāršenieks

Personas datu apstrādes uzraudzības nodaļas vadītājs

Anta Birkhāne

Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības nodaļas juriskonsulte

67223131

28.02.2018., Rīga

Personas datu apstrādes tiesiskie aspekti un ar to saistītās 

problēmas praksē



Izskatāmie jautājumi

• Personas datu publicēšana pašvaldības informatīvajos izdevumos un 

mājaslapā;

• Personas datu apstrāde domes sēžu laikā (audioieraksts un 

videoieraksts);

• Personas datu apstrāde izglītības iestādēs (nepilngadīgie);

• Citi jautājumi.

* Iegūstot papildu informāciju par konkrētu personas datu apstrādi ir iespējams, ka 

tiesiskais pamats var mainīties. 

28.02.2018., Rīga



Personas datu apstrādes

pamatojums

1) Kāds ir personas datu apstrādes mērķis, vai tas ir likumīgs un godprātīgs?

2) Kādu datu apstrāde nepieciešama, lai sasniegtu mērķi? Vai var mērķi sasniegt

apstrādājot datus mazākā apjomā?

3) Vai mērķa sasniegšanai nepieciešamo personas datu apstrādei ir tiesiskais

pamats (piemēram, FPDAL 7.pants, 11.pants, 12.pants, 13.1pants (atkarībā kādi

personas dati tiek apstrādāti)?

! Jebkurai personas datu apstrādei ir nepieciešams pamatojums, tai skaitā personas

datu publicēšanai, audio video ierakstu veikšanai, glabāšanai u.c.
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Masu informācijas līdzekļi

• (FPDAL 5.pants) FPDAL 7., 8., 9., 11. un 21.pants netiek piemērots, ja 

personas dati ir apstrādāti žurnālistiskām vajadzībām saskaņā ar likumu "Par 

presi un citiem masu informācijas līdzekļiem", mākslinieciskām vai literārām 

vajadzībām un ja likumā nav noteikts citādi. Šā panta pirmās daļas noteikumus 

piemēro, ievērojot personas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un 

vārda brīvību.

• (Likums "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" 2.panta otrā daļa) 

Šā likuma noteikumi neattiecas uz valsts varas un pārvaldes institūciju 

instrukcijām, normatīvajiem aktiem, tiesu un arbitrāžas prakses periodiskajiem 

biļeteniem, mācību un zinātnisko iestāžu izdotajiem materiāliem un pašvaldību 

informatīvajiem izdevumiem.

• Masu informācijas līdzekļus reģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs.

28.02.2018., Rīga

https://likumi.lv/doc.php?id=4042#p7
https://likumi.lv/doc.php?id=4042#p8
https://likumi.lv/doc.php?id=4042#p9
https://likumi.lv/doc.php?id=4042#p11
https://likumi.lv/doc.php?id=4042#p21
https://likumi.lv/ta/id/64879-par-presi-un-citiem-masu-informacijas-lidzekliem
https://likumi.lv/ta/id/64879-par-presi-un-citiem-masu-informacijas-lidzekliem


Personas datu publicēšana 

informatīvajos izdevumos un/vai mājaslapā



• (Civillikuma 177.pants) Līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku

aizgādībā.

• (Civillikuma 219.pants) Nepilngadība personām turpinās tik ilgi, kamēr tās

sasniedz astoņpadsmit gadu vecumu.

• (Civillikuma 223.pants) Tēvs un māte uz aizgādības tiesību pamata ir sava

nepilngadīgā bērna dabiskie aizbildņi.

! Ja, publicējot jaundzimušo personu vārdus un uzvārdus, nav iegūta viņu

likumīgo pārstāvju piekrišana, uzskatāms, ka personu datu apstrāde veikta bez

tiesiska pamata (bez vecāku piekrišanas).

! Ja tiesiskais pamats nav, ir iespējams informēt sabiedrību par dzimušo

personu skaitu, dzimumu, neapstrādājot personas datus (piemēram, novadā

šajā nedēļā ir dzimuši 15 puikas un 25 meitenes).
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Jaundzimušo personas datu publicēšana

28.02.2018., Rīga



Jubilāru un laulāto 

personas datu apstrāde

pašvaldību informatīvajos izdevumos un mājaslapā

• Iespējamais tiesiskais pamats (saskaņā ar FPDAL 7.pantu) personas datu

publiskošanai pašvaldību laikrakstos un mājaslapā varētu būt datu subjekta

piekrišana;

! Piekrišanu var atsaukt;

! Jāvērtē, vai mērķi (apsveikt jubilārus un laulātos ar laulības noslēgšanas faktu)

nav iespējams sasniegt, apstrādājot personas datus mazākā apjomā vai

neapstrādājot informatīvajos izdevumos un mājaslapā vispār (piemēram, sveicot

jubilārus un laulātos klātienē).

28.02.2018., Rīga



Mirušo personu datu apstrāde

• (FPDAL 2.panta 1.punkts) Datu subjekts ir fiziskā persona, kuru var tieši vai

netieši identificēt, savukārt, FPDAL 2.panta 3.punkts nosaka, ka personas dati

ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko

personu.

! Informācijai, kas attiecas uz mirušām personām, netiek piemērots FPDAL (DVI

nav attiecināma uz mirušu personu datu apstrādes uzraudzību).

Tomēr ir pieļaujami atsevišķi gadījumi, kad mirušās personas dati var būt netieši

aizsargājami (piemēram, pārmantojama slimība, kas varētu būt attiecināma

informācija uz dzīvu fizisku personu).
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• (Likums «Par pašvaldībām» 37.panta pirmā daļa) Domes sēdes gaitu

protokolē. Domes sēdes ieraksta audioformātā, kuru ievieto pašvaldības

domes mājaslapā internetā.

• Videoierakstu un audioierakstu publicēšana mājaslapā ir pieļaujama, ja

šādai datu apstrādei pastāv tiesisks pamats un tā ir veikta mērķim

nepieciešamā apjomā.

! Vai šādai personas datu apstrādei pastāv tiesiskais pamats?

! Vai personas datu apstrāde ir atbilstoša personas datu apstrādes mērķim (sabiedrības

informēšana par domē pieņemtajiem lēmumiem)?

! Kāda ir vēlama pašvaldības rīcība pirms un personas datu saturoša video un audio

ieraksta publicēšanas laikā?
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Video un audio ierakstu veikšana domes 
sēdes laikā un iegūto ierakstu publicēšana

28.02.2018., Rīga



• Datu subjekts informēja DVI, ka viņam novada dome uzliek pienākumu

reģistrēties, lai viņš varētu piedalīties domes sēdēs.

• Novada dome norādīja, ka personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir

likumā noteiktais pienākums (FPDAL 7.panta 3.punkts), jo likums «Par

pašvaldībām» 45.pants pašvaldībām ir deleģējis tiesības pieņemt

saistošus noteikumus, kuri ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai

personai attiecīgajā administratīvajā teritorijā.
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Situācijas izklāsts par pienākumu 
reģistrēties, lai piedalītos domes sēdēs

28.02.2018., Rīga



Situācijas analīze

• (FPDAL 7.panta 3.punkts) Personas datu apstrāde ir atļauta tikai tad, ja
likumā nav noteikts citādi un ja datu apstrāde nepieciešama pārzinim
likumā noteikto pienākumu veikšanai.

• (Latvijas Republikas Satversme 116.pants) Personas tiesības, kas
noteiktas Satversmes deviņdesmit sestajā, deviņdesmit septītajā,
deviņdesmit astotajā, simtajā, simt otrajā, simt trešajā, simt sestajā un
simt astotajā pantā, var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai
aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības
drošību, labklājību un tikumību. Uz šajā pantā minēto nosacījumu
pamata var ierobežot arī reliģiskās pārliecības paušanu.

• (Satversmes tiesas 2010.gada 18.februāra spriedums lietā Nr.2009-74-
01) Satversmē noteiktās pamattiesības var ierobežot, ja vien
ierobežojums ir noteikts ar pienācīgā kārtā pieņemtu likumu, tam ir
leģitīms mērķis un tas ir samērīgs.

28.02.2018., Rīga



• (Satversmes tiesas 2011.gada 14.marta spriedums lietā

Nr.2010-51-01) Tiesību aktiem, kuros nosaka personas

datu aizsardzības garantijas, ir jāatbilst datu aizsardzības

jomas principiem, tajos jāparedz skaidrs mērķis, kura dēļ

informācija par personu ir sniedzama, un jānosaka pēc

iespējas nepārprotams šīs informācijas apstrādes nolūks,

kā arī sniedzamās informācijas apjoms un veids.

! Lai pašvaldībai būtu tiesības veikt personas datu apstrādi,

to pamatojot ar FPDAL 7.panta 3.punktu, likumā, nevis

pašvaldību saistošajos noteikumos, jābūt skaidri noteiktām

pašvaldības tiesībām vai pienākumam reģistrēt datu

subjektus, pieprasot noteikto personas datu apjomu,

konkrēta mērķa sasniegšanai (lai tie varētu piedalīties

publiskajās domes sēdēm.
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Turpinājums

• Domes sēdes apmeklētāju reģistrācija, ievadot personu datus

reģistrācijas žurnālā, ar mērķi nodrošināt kārtību un drošību domes

sēdes telpā, ir neatbilstoša FPDAL 7.pantam un 10.panta pirmās daļas

2.punktam, jo mērķi ir iespējams sasniegt neapstrādājot iepriekš

minētos datus vispār.

• Lai nodrošinātu kārtību un drošību domes sēdēs telpā ir iespējams

izmantot gan tehniskās, gan fiziskās iespējas (piemēram, aprīkot ar

trauksmes pogu, izmantojot apsardzes pakalpojumus), savukārt

reģistrētā apmeklētāja informācija vēl pati par sevi nenodrošina domes

sēdes telpā esošo personu drošību un kārtību.

28.02.2018., Rīga



• (Civillikuma 177.pants) Līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku

aizgādībā, tādēļ bērna personas datu apstrādei ir jāprasa likumiskā

pārstāvja (vecāku) piekrišana, tai skaitā arī izglītības iestādēm.

• (FPDAL 2.panta 2.punkts) Datu subjekta piekrišana ir datu subjekta

brīvi, nepārprotami izteikts gribas apliecinājums, ar kuru datu subjekts

atļauj apstrādāt savus personas datus atbilstoši pārziņa sniegtajai

informācijai saskaņā ar šā likuma 8.pantu.
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Personas datu apstrāde izglītības iestādēs

28.02.2018., Rīga



Nepilngadīgo personu datu 

(sasniegumu) publicēšana

• Sasniegumi (sporta spēles, ansamblis, zīmējums, dzejolis, citi pulciņi);

• Kas ir pārzinis? (masu informācijas līdzeklis vai izglītības iestāde)

• Kāds ir apstrādes veids? (mutvārdos vai rakstveida)

• Mērķis - ? Veicināt bērna pašapziņu? Informēt sabiedrību?

• Informēšanas pienākums. 

• Tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi.

28.02.2018., Rīga



Piekrišana

 FPDAL 2.panta 2.punkts nosaka, ka datu subjekta piekrišana ir datu subjekta

brīvi, nepārprotami izteikts gribas apliecinājums, ar kuru datu subjekts atļauj

apstrādāt savus personas datus atbilstoši pārziņa sniegtajai informācijai saskaņā

ar šā likuma 8.pantu.

! Ja apstrāde pamatojas uz piekrišanu, pārzinim jāspēj uzskatāmi parādīt, ka datu

subjekts ir piekritis savu personas datu apstrādei.

Ieteikums - datu subjekta piekrišanu noformēt rakstveidā:

➢ precīzi nosakot kādām konkrētām personas datu apstrādēm datu subjekts

piekrīt;

➢ elektroniskajā pastā vai mutiski sniegta piekrišana nav ieteicama, jo to nav

iespējams pierādīt.

 Piekrišana ir glabājama tik ilgi, kamēr tiek sasniegts personas datu apstrādes

mērķis, vai līdz brīdim, kad šo piekrišanu datu subjekts atsauc.

28.02.2018., Rīga



• VDAR nosaka, ka piekrišana jādod ar skaidri

apstiprinošu darbību, kas nozīmē brīvi sniegtu,

konkrētu, apzinātu un viennozīmīgu norādi par datu

subjekta piekrišanu ar viņu saistīto personas datu

apstrādei, piemēram, ar rakstisku, tostarp elektronisku,

vai mutisku paziņojumu.

Elektroniski sniegta piekrišana varētu ietvert laukuma

atzīmēšanu interneta tīmekļa vietnē, piemēram, ar ķeksīti.

Tam nevajadzētu būt jau ieliktam automātiski.

To jāieliek pašam datu subjektam ar savu brīvu un

nepārprotamu rīcību (darbību).

! Piekrišanu var atsaukt tikpat vienkārši kā to sniegt.
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Citi jautājumi

28.02.2018., Rīga



 Par kārtību kādā veidā tiek nodrošināta lietas dalībnieku tiesību,

iepazīties ar lietas materiāliem un saņemt šo dokumentu eksemplārus,

realizēšana.

 Obligāti anonimizējamie personas dati ir: personas kods, adreses,

telefona numurs, sensitīvie personas dati, pārējie personas dati ir

anonimizējami atkarībā no šo datu apstrādes mērķa.
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Administratīvo pārkāpumu lietas 
materiālu anonimizācija

28.02.2018., Rīga



Personas datu nosūtīšana, 

izmantojot elektroniskā pasta starpniecību

 Nešifrētu personas datu un sensitīvo personas datu sūtīšana internetā (ar

elektroniskā pasta palīdzību) ir pieļaujama, ja tiek ievērotas FPDAL un citu

normatīvo aktu prasības, kas ir saistošas visām fiziskām un juridiskām

personām Latvijas Republikā.

 Sensitīvo personas datu sūtīšana internetā nešifrētā veidā ir pieļaujama, ja

pirms datu subjekta piekrišanas saņemšanas un personas datu apstrādes

uzsākšanas datu subjektam ir sniegta pilnvērtīga informācija par

informācijas sūtīšanas nešifrētā veidā iespējamām sekām, kā arī drošības

riskiem, un pēc minētās informācijas sniegšanas tiek saņemta datu subjekta

rakstiska piekrišana, kurai jābūt atbilstošai FPDAL 2.panta 2.punktam.
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 Eiropas Cilvēktiesību tiesa (turpmāk - ECT) ir norādījusi, ka pastāv
atšķirība starp politiķu, amatpersonu un privātpersonu tiesību uz privātās
dzīves aizsardzību. Amatpersonu rīcības, tāpat kā politiķu darbības
pieļaujamā izvērtējuma robežas, ir ievērojami plašākas, nekā tas būtu
pieļaujams attiecībā uz privātpersonu. Tomēr tās nav tik plašas kā
politiķiem.

 ECT atzina, ka tas, kurš pēc savas vēlēšanās darbojas publisko tiesību
jomā, nevar pieprasīt pret sevi tādu pašu attieksmi kā privātpersona, kurai
ir tiesības uz anonimitāti. Sabiedrības tiesības iegūt informāciju noteiktos
apstākļos var attiekties arī uz atsevišķiem publisko personu privātās
dzīves aspektiem. ECT ir norādījusi, ka pastāv atšķirība starp politiķu,
amatpersonu un privātpersonu tiesību uz privātās dzīves aizsardzību.
Ņemot vērā minēto DVI norāda, ka amatpersonām, tajā skaitā arī
deputātiem ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, savukārt šīs
tiesības ir šaurākas, salīdzinot ar privātpersonu.
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Valsts amatpersonu datu apstrāde

28.02.2018., Rīga



Vai drīkst publicēt pašvaldības mājaslapā iestāžu vadītāju fotogrāfijas?

Un, ja kāda no amatpersonām atsakās, vai viņai ir tādas tiesības?

➢Valsts amatpersonu vārda, uzvārda, fotogrāfijas, amata nosaukuma un

prakses vietas apstrāde ir pieļaujama bez jebkādiem ierobežojumiem.

Par pašvaldību darbinieku atalgojuma publicēšanu:

➢Informāciju par darbinieku (vārdu, uzvārdu, amatu un atalgojumu)

paredz publicēt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un

darbinieku atlīdzības likuma 9. un 9.1pants un Ministru kabineta

2007.gada 6.marta noteikumu Nr.171 “Kārtība, kādā iestādes ievieto

informāciju internetā” 11.16apakšpunkts.
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Valsts amatpersonu personas datu 
(fotogrāfijas) un informācijas par 
darbinieku atalgojuma apstrāde

28.02.2018., Rīga



Vai un par kurām personām zvērinātam advokātam ir tiesības
saņemt informāciju?

• Advokatūras likuma 48.panta pirmās daļas 1. un
2.punkts paredz, ka, sniedzot juridisko palīdzību,
zvērināts advokāts ir tiesīgs aizstāvēt un pārstāvēt
juridisko palīdzību lūgušo personu un tās tiesības un
likumiskās intereses iestādēs, organizācijās un
uzņēmējsabiedrībās (uzņēmumos), kā arī vākt
pierādījumus, arī pieprasot visus juridiskās palīdzības
sniegšanai nepieciešamos dokumentus no iestādēm,
organizācijām un uzņēmējsabiedrībām (uzņēmumiem),
kurām likumā noteiktajā kārtībā un gadījumos ir
jāizsniedz šie dokumenti vai to noraksti un jānodrošina
advokātam iespēja iepazīties ar tiem.
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Viedoklis par informācijas sniegšanu zvērinātam 
advokātam
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• Pārzinim ir tiesisks pamats izsniegt zvērinātam

advokātam informāciju par fiziskajām personām tikai

tajā gadījumā, ja zvērināts advokāts šīm personām

sniedz juridisko palīdzību, ja zvērināts advokāts ir šo

personu likumīgais pārstāvis, un ja šādas tiesības -

saņemt informāciju par konkrēto fizisko personu –

zvērinātam advokātam ir paredzētas viņam izsniegtajā

pilnvarojumā.
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Viedoklis par informācijas sniegšanu zvērinātam 
advokātam

28.02.2018., Rīga



• Pacientu tiesību likuma 10.panta otrā daļa noteic, ka

informāciju par pacientu drīkst izpaust tikai ar viņa

rakstveida piekrišanu, izņemot likumā noteiktos

gadījumus. Tādējādi nav izšķirošas nozīmes apstāklim,

ka informāciju ir pieprasījis advokāts juridiskās

palīdzības sniegšanas ietvaros, kā pilnvarojuma

apliecinājumu iesniedzot orderi, jo nav pamata

prezumēt, ka klients, pilnvarojot advokātu sniegt viņam

juridisko palīdzību saistībā ar medicīnas tiesību

jautājumiem, automātiski ir piekritis arī savu sensitīvo

datu apstrādei. (Latvijas Republikas Augstākās tiesas

Administratīvo lietu departamenta 2015.gada 29.maija

sprieduma lietas Nr. SKA-237-15 7.punkts)
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Viedoklis par informācijas sniegšanu zvērinātam 
advokātam

28.02.2018., Rīga
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Informācijas sniegšana uz datu subjekta informācijas 

pieprasījumu

28.02.2018., Rīga

 Latvijas Republikas Zemgales apgabaltiesa savā 2016.gada
22.augusta spriedumā lietā Nr.107005016 (106AA-0071-
16/14) norādīja turpmāk minēto.

➢ Apgabaltiesa norāda, ka Iesniegumu likums nosaka kārtību,
kādā privātpersona iesniedz un iestāde vai privātpersona,
kas īsteno valsts pārvaldes uzdevumus (iestāde), izskata
dokumentu, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums,
sūdzība, priekšlikums vai jautājums (iesniegums), un atbild
uz to. Minētā likuma 7.pantā noteikts, kādos gadījumos
iestāde ir tiesīga atstāt iesniegumu bez izskatīšanas. Viens
no šādiem gadījumiem ir, ja iesnieguma saturs ir klaji
aizskarošs un izaicinošs. Nav nekāda tiesiska pamata
uzskatīt, ka FPDAL regulējuma ietvaros nosūtīti iesniegumi
atrodas ārpus šī regulējuma.



➢ Konkrētajā gadījumā nav strīda par to, ka fiziskai
personai ir tiesības saņemt informāciju. Strīds ir
par informācijas pieprasījuma formu un saturu.
Apgabaltiesa atzīst, ka iestāde to pamatoti
novērtējusi atbilstoši Iesniegumu likuma pirmās
daļas 3.punkta noteikumiem.

➢ Personas tiesības saņemt informāciju nenozīmē to,
ka tai nav jāievēro vispārsaistoši noteikumi, kas
regulē tās komunikāciju ar iestādi. Konkrētajā
gadījumā pašvaldība nav atteikusies sniegt
privātpersonai informāciju, bet ir pamatojusi savu
rīcību ar situācijai atbilstošu likuma normu, atstājot
iesniegumu bez izskatīšanas. Savukārt iestādes
rīcība, kas pareizi un atbilstoši situācijai pamatota
ar likumu, neveido administratīvā pārkāpuma
sastāvu.

|  2728.02.2018., Rīga



Publiski pasākumi un

personas datu apstrāde

• Informēšanas pienākums, piemēram, fotogrāfiju/ videomateriālu publicēšanas 

gadījumā;

• Publiskā pasākumā iegūtu fotogrāfiju/videomateriālu publicēšanas gadījumā arī 

tiek veikta personas datu apstrāde;

• Iespējamais tiesiskais pamats publicēt – FPDAL 7.1., 7.5., 7.6 (ja ir 

argumentācija)?

28.02.2018., Rīga



Labas prakses principi

• Dati tiek godīgi un likumīgi apstrādāti. 

• Datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem.

• Dati ir adekvāti (ne pārmērīgi).

• Dati ir precīzi.

• Dati netiek glabāti ilgāk nekā nepieciešams.

• Dati tiek apstrādāti saskaņā ar datu subjekta tiesībām.

• Dati ir drošībā.

• Dati netiek pārsūtīti uz citām organizācijām, iestādēm vai ārvalstīm bez drošas 

adekvātas aizsardzības un bez tiesiska pamata un mērķa.



Informācijai

• 2018.gada 20.martā plkst.10:00 Datu valsts inspekcija organizē semināru "Vispārīgā datu 
aizsardzības regula – datu aizsardzības evolūcija" par fizisko personu datu apstrādi un 
aizsardzību.

• Apskatāma – teorētiska un praktiska informācija par gaidāmajām pārmaiņām sākot ar 
2018.gada 25.maiju, semināra apmeklētāju jautājumi un diskusija.

• Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumu Nr.992 "Datu valsts 
inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis" 2.pielikumu, dalības maksa par piedalīšanos Datu 
valsts inspekcijas organizētajā seminārā ir EUR 48,24 (četrdesmit astoņi euro un divdesmit 
četri centi).

• Informācija par semināru pieejama Datu valsts inspekcijas interneta vietnē 
http://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/seminars-vispariga-datu-aizsardzibas-regula-datu-aizsardzibas-
evolucija/. 

• Lai pieteiktos semināram ir nepieciešams aizpildīt pieteikuma veidlapu, kura ir pievienota 
norādītajā saitē un nosūtīt to uz iestādes oficiālo elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv
līdz 11.martam.

• Par semināra norises vietu un citu aktuālo informāciju aicinām sekot līdzi interneta vietnē 
www.dvi.gov.lv un sociālajās tīklošanas vietnēs Facebook (@Datuvalstsinspekcija), Twitter
(@Datu_inspekcija). Ja nepieciešama papildus informācija, zvaniet katru darba dienu 
konsultāciju laikā no 13:00 līdz 15:00 (tālr. 67223131).

http://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/seminars-vispariga-datu-aizsardzibas-regula-datu-aizsardzibas-evolucija/
mailto:info@dvi.gov.lv
http://www.dvi.gov.lv/


Jānis Kāršenieks

Personas datu apstrādes uzraudzības nodaļas vadītājs

Anta Birkhāne

Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības nodaļas juriskonsulte

67223131

28.02.2018., 

Rīga

Laiks jautājumiem un ierosinājumiem


